
 

 

R O M Â N I A                                                                                    
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
    – Consiliul Local – 
 
 

H O T Ă R Â R E A     N R .   139  
privind aprobarea încheierii unui contract de prestări – servicii, 

 între Comuna Poarta Albă și Penitenciar Poarta Albă 
 
 Consiliul Local Poarta Albă, întrunit în ședința sa ordinară din data de 25.08.2016; 

Având în vedere, expunerea de motive a d-lui. Primar Delicoti Vasile, avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1,2 şi 3, raportul compartimentului de specialitate, nota de fundamentare a doamnei 
Viceprimar Țigmeanu Florentina, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 96/2016, precum și ale art.8 din OUG 
nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, 
Legea nr.254/2013  privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal. 

În baza prevederilor art.36, alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică local, republicată, cu modificările și compăletările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
Art.1. – Se aprobă încheierea unui contract de prestări – servicii între Comuna Poarta Albă și 

Penitenciar Poarta Albă, beneficiar fiind  Comuna Poarta Albă, în vederea achiziționării unei forțe de 
muncă. 

Art.2. – Contractul de prestări – servicii se va încheia pe o perioadă de 4 luni începând cu data 
de  01.09.2016; 

Art.3. – Se aprobă prețul contractului la valoarea de 7,8 lei/persoană fără TVA; 
Art.4. – Primarul comunei Poarta Albă, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri; 
Art.5. -Secretarul comunei va comunica prezenta  hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 

Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, compartimentului Achiziții Publice, Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
         Art.6. – Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi  
„împotrivă”, 0 „abţineri”,   din totalul de 11 voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/25.08.2016 
 
Preşedinte de şedinţă, 
CONSILIER, 
RAICIU VASILE 
 

Contrasemnează 
Secretarul comunei, 

CUMPĂNAȘU CAMELIA     


